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KIT IS VÁRUNK? 
 

Karácsony előtt kicsik és nagyok, gyermekek és fel-
nőttek, tele vagyunk várakozással. Csak az a kérdés, 
hogy kit és mit várunk! A nagy karácsonyi készülődés 
közben ugyanis általában nem Jézusra gondolnak, nem 
az Urat várják ma az emberek. Legföljebb 
„jézuskáznak”… Talán 25 éve is van annak már, hogy 
egy Karácsony szentestéjén tartott igehirdetésemben 
(Dánszentmiklóson) ki kellett mondanom: „Az ördög 
csinál ajándékosztó, karácsonyfahozó »jézuskát« az Úr 
Jézusból…” Ó, de sok felnövekvő gyermek előtt zárhatja 
el később az őszinte hitnek, Jézus Krisztus igazi megis-
merésének útját a csalódás e mese miatt! Miért takarja el az üzlet, a reklám, a külső csillogás és a 
rossz hagyomány sokak elől az ünnep valódi értelmét?! 

Pedig a lelkünknek nem múló hangulatra, hanem magára az Úrra van szüksége! Az ünnepi elő-
készület idejének neve is erre emlékeztet: Adventus Domini - az Úr érkezése. Szívünk szorongá-
sát csak az Ő szeretete és hatalma tudja föloldani. Mert annyiszor tapasztaljuk az ijesztő sötétsé-
get ebben a világban, s idegszálaink megfeszülésével érezzük: éberen őrködni kell. A betlehemi 
pásztorok is így vigyázhattak azon az éjszakán a nyájuk mellett. Milyen kifejező kép ez decemberi 
havi igénkben: ahogyan a sötétség titokzatos veszedelmei miatt várja az őrségben lévő ember az 
éjszaka elmúlását, a reggelt, úgy várja lelkünk az ÚR bűnbocsátó kegyelmének fölvirradását!  

Mi az igazi Jézust várjuk, és nemcsak Karácsonykor, hanem minden nap! Azt, akinek születése 
éjszakáján nem jutott más hely, csak az istálló, de aki az Isten emberré lett Fia. Mert Isten annyi-
ra szeret, hogy a Fiát küldte el értünk ebbe a világba! Igen, a mindenség Ura feküdt ott abban a 
betlehemi jászolban egykor, mint kisgyermek. És fölnevekedve Ő adta szent, tiszta lényét váltsá-
gul megmentésünkért a kereszten, mert erre küldte Őt az Atya! Adjunk ezért hálát örömmel! 

Ne feledjük azt sem: Jézusnak lesz egy második eljövetele, amikor visszajön dicsőségben, mint 
mindenek bírája, aki az övéinek az üdvösség beteljesedését hozza. Várjuk Őt, színe elé készülve! 
Addig pedig figyeljünk szavára folyton. Mert ma így jön hozzánk: miközben hallgatom a prédiká-
ciót, olvasom a Bibliát, megszólít az Úr, én pedig befogadhatom Őt az igében. Viszont nem tu-
dom befogadni, ha lekötnek a világ gondjai és élvezetei, a nyüzsgés, a hajsza, a nagyravágyás 
vagy éppen a nagyképűség. Ezt a félelmetes önzést kell a szívünkből kitakarítani, hogy az éberen 
vigyázó őrök hajnalt sóvárgó várakozásával készüljünk az Úr Jézus jövetelére! 

Adámi László 

 

„Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt.” 

(Zsolt 130,6) 
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Gyülekezetünk élete 2016-ban 
 

Urunknak hála, áldott, gazdag évet tudhatunk magunk mögött 
2016 végén. Hálásak vagyunk azért, hogy kegyelméből megtartotta hű-
séges, templomba járó tagjainkat (azok kivételével, akiktől végső búcsút 
kellett vennünk), megáldotta iskoláink működését, a gyerekeket és a ta-
nári kart. 

Folyamatos volt a vasárnapi iskolai foglalkozás, ahová szép 
számmal járnak a kisebb gyermekek. Péntek délutánonként ifjúsági órák két helyszínen is zajlot-
tak, a Luther téren a nyíregyházi ifjúság és Mandabokorban a mandai ifjúság. Kéthetente hétfőn 
a FIFA - fiatal felnőttek alkalmára, kedd délelőttönként baba-mama klubba vártuk az érintette-
ket. A gyülekezeti teremben és számos más helyen voltak bibliaórák. Évkezdő, ünnepeket meg-
előző sorozatokat, evangélizációs alkalmakat és imaheteket tartottunk, és természetesen a 
rendszeres istentiszteleteken is hallhattuk az igét. 

Az énekkar minden vasár-
nap próbált és több alkalommal 
fellépett a 11 koncertből álló ze-
nés áhítat sorozatunk keretében, 
és meghívást kapott a jövő évi 
Szarvason megrendezésre kerülő 
Országos Evangélikus Kórustalál-
kozóra. Augusztus végére elké-
szült Nagytemplomunk 105 éves 
orgonájának tisztítása, intonálása 
és hangolása, hogy értékes hang-
szerünk még hosszú ideig szolgál-

hassa Isten dicsőségét. 
A vidám családi napokon kicsik-nagyok tartalmasan és színesen tölthették együtt az időt. 
Nyári táborainkban - melyek mintegy 95 önkéntes segítő szolgálatával valósulhattak meg - kilenc 
helyszínen összesen 306 gyermek és fiatal táborozott. 

Az evangélikus hittan oktatáson 635 tanuló vett részt a város különböző iskoláiban. Ezen 
kívül evangélikus általános iskolánk 442 diákja és a Kossuth Lajos gimnázium 508 diákja hallhatja 
Isten igéjét heti rendszerességgel az áhítatokon. Szeptembertől mindkét intézményben új iskola-
lelkész szolgál. 

A kiemelkedő események sorában megemlíthetjük az április 30-án rendezett presbiteri 
csendesnapot; a május végi konfirmációi vizsgát és ünnepélyt, ahol 53 konfirmandus vett első 
ízben úrvacsorát; és a lévai szlovák evangélikus gyülekezet látogatását. Zenei életünk kiemelke-
dő alkalma volt a nyíregyházi egyházi kórusok közös, ökumenikus zenés áhítata júniusban. Finn 
testvérgyülekezetünk látogatása sokrétű élményeket nyújtott mind a vendéglátóknak, mind a 
vendégeknek. Októberben, hangulatos grillezés keretében első alkalommal került sor négy okta-
tási intézményünk pedagógusainak és gyülekezetünk tagjainak találkozójára, ahová 76 pedagó-
gus fogadta el meghívásunkat. 
A "Reformációi Emlékutak - Zarándokutak" című pályázat keretén belül a Nagytemplomban, ré-
gen várt átalakítások és restaurálási munkák valósultak meg. Október 22-én, Nagytemplomunk 
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felszentelésének 230. évfordulóján gyülekezeti napot tartottunk, értékes és érdekes előadások-
kal. Ekkor került sor az orgona mögötti, szépen felújított térben létrehozott kiállítótér megnyitá-
sára is. 
A korábbi évekhez hasonlóan, az idén is nagyon jó hangulatú, áldott együttlét volt a református 
testvéreinkkel közösen tartott, a két templom közötti fáklyás-énekes átvonulást követő reformá-
ciói istentisztelet. 

Hálás szívvel köszönjük Istennek az alkalmakat, ahol épülhetett hitünk és egymással való 
közösségünk. Köszönjük az igehirdetőket, és azokat, akik bármilyen módon elősegítettek az al-
kalmak megvalósulását. Hisszük, hogy a jövő évben is folytatódhat a magvetés, ezért kérjük az 
Aratás Urát, hogy küldjön munkásokat, és adja meg a növekedést. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Új kezdet – de hogyan? 
 

Évtizedes szokásom, hogy asztali naptáramat a következő évre már szeptemberben meg-
veszem, hiszen annyi máris a bejegyeznivaló! És valóban, mire véget ér a december, számos na-
pon sorakoznak a programok, emlékeztetők, tennivalók. Mégis, az előttünk álló esztendő minden 
napja titok – Istenünk kezében van. Talán nem is számít, hányszor éltük már át, az óév éjszakáját, 
az éjfélt, az újesztendő első perceit mindannyian meghatónak és izgalmasnak érezzük. 

Mi vár ránk az Új Esztendőben? Jobb lesz, vagy rosszabb? Boldogabb vagy problémásabb? 
Könnyebb vagy nehezebb? Egészség, betegség, születés, halál, örömök vagy bánatok várnak rám 
és szeretteimre? Van, akit félelemmel tölt el az új kezdet, sokan fogadkoznak, hogy jövőre aztán 
mindent szépen és jól mondok és teszek, ellenállok a kísértéseknek, s valóban akár egy-két hétig 
is sikerül nagy erőfeszítések árán megtenni, vagy nem megtenni a kritikus dolgokat. És aztán? 
Minden megy tovább a régi kerékvágásban, zötyög, nyekereg, elakad a szekér, s mi bosszankod-
va tárjuk szét karunkat: „Nem érdemes itt erőlködni, úgysem változik semmi!”. 

Így igaz! Nem érdemes erőlködni. A mocsárból senki sem húzta még ki magát saját fülénél 
fogva! Máté Evangéliumában ez szebben van megfogalmazva: „Új bort sem töltenek régi tömlő-
be; mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort új tömlőbe töl-
tik, és akkor mindkettő megmarad.” (Mt 9.17). Igen. Ahhoz, hogy megmaradjunk földi életünk 
során Jézus mellett, és elnyerjük az üdvösséget, újat kell kezdenünk. Új alapot kell adni az éle-
tünknek, új tartalmat, új célt, új értelmet. Jézust kell befogadnunk, s értünk tett áldozatát elfo-
gadnunk. Erre csak Új Év ünnepén van lehetőség? Távolról sem! Életünk minden napjának min-
den percében mienk lehet a bűnbocsánat, a megváltás, Jézus békessége. 
Adja Urunk, hogy minél többen így kezdhessük, és élhessük végig az előttünk álló esztendőt! 

BKB 

Áldott karácsonyt és megszentelt, boldog Új Évet kívánunk 
gyülekezetünk minden tagjának 

 
Dr. Kovács L. Attila  Dr. Bálint Zoltán        A Hírmondó 
    igazgató lelkész         felügyelő       szerkesztősége 
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Ezzel a címmel került megrendezésre a 230 éves Nyíregyházi Nagytemplom felszentelésének 
emlékünnepén, 2016. október 22-én megtartott gyülekezeti napon az az előadássorozat, ame-
lyek közös gondolata ez volt: 263 éve építik a várost az evangélikus tirpákok. 

Az öt előadás előtt, nyitó áhítatában dr. Kovács László Attila, az egyházközség igazgató-
lelkésze Zsolt 66,2-4 alapján emlékeztetett: Luther a megfeszített Krisztusra mutatott! A refor-
máció öröksége arra kötelez minket, hogy Isten igéjére figyeljünk. S kérte a zsoltáros szavaival: 
ragyogtassa ránk orcáját az Isten! 

A gondolatot folytatva, dr. Hafenscher Károly, a MEE Zsinatának lelkészi elnöke, a Refor-
mációi Emlékbizottság Miniszteri Biztosa szólt arról, hogy mire kötelez a reformátori örökség 
minket. A jubileumi év nagy lehetőség, hogy az elmúlt félévezred eseményeiben felfedezve az 
Úristen lábnyomát, az ő nagy tetteit dicsérjük, amikor emlékezünk. Vegyük komolyan a kegyelmi 
időt, s ma és most ragadjuk meg Isten kegyelmét! Az 500. emlékév egyben lehet számunkra egy-
háztörténeti év, hittan év és Jézus év. Tanuljuk ma is Luthert, ismerjük meg írásait és térjünk visz-
sza a forráshoz! A naponkénti megtérés legyen a keresztyének életelve!  

A tirpák népélet, evangélikus vallási hagyományok ismertetése volt dr. Bodnár Zsuzsanna 
néprajzkutató vetítettképes előadásának fő témája, s mottója: a népi hagyományok tanulmányo-
zása, kutatása elválaszthatatlan a vallástól! A tirpákok szerették a gyermekeket és a bokortanyák 
népe nagyon vallásos természetű volt, az egyházi ünnepeket szigorúan megtartották, – állapítot-
ta meg az előadó. S részletesebben szólt a születés, házasság, halál kapcsán a tirpákok körében 
gyakorolt szokásokról. 

Luther Márton nyíregyházi emlékezetéről szólva Ilyés Gábor tanár, helytörténész, az evan-
gélikus gyülekezet emlékeiről és emlékjeleiről adott áttekintést. Ez a nagytemplom 1996-tól a vá-
ros első műemléke. Megemlítette, hogy a reformáció 400. évfordulója idején a város 40 %-a, 
mintegy 16 ezer ember volt evangélikus. Többek között szólt a Luther Szövetség helyi csoportjá-
nak tevékenységéről, s a reformátor nevét vi-
selő intézményekről, épületekről is. 

A bokortanyák településszerkezetét, az 
örökség tovább élését napjainkig tekintette át 
Bácskainé dr. Pristyák Erika főiskolai adjunktus, 
térképekkel gazdagon illusztrált előadásában. 
A sugaras szerkezetű, az ott lakó családokról 
elnevezett bokortanyák tót ajkú népességét 
Békés megyéből telepítették az elnéptelene-
dett Nyíregyházára. Ma 59 bokortanya van a 
térségben, ebből közigazgatásilag 36 tartozik a 
Nyíregyházához, 7 Nyírtelekhez és 16 pedig 
Nagycserkeszhez. Még a 70-es években is sze-
repelt a Tirpákföld elnevezés a térképeken. A bokortanyák életképességének fenntartásához a 
civil szervezetek és az egyházak is jelentősen hozzájárulnak. 

A reformáció öröksége a tirpákok között 
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A céhek és az iparosok szerepét vizsgálta a nyíregyházi tirpákok életében dr. Szabó Sarolta 
etnográfus, a Múzeumfalu igazgatója, a betelepítéstől a céhek megszűnéséig. A város támogatta 
a mesterek letelepülését, de földet nem vásárolhattak, kivéve egy kis szőlőskertet. 1818-ban a 
városban 10 önálló céh jött létre, amelyek a városi tűzoltásban is részt vettek. 

A szombat délelőtti előadások átfogó képet adtak a hitükért tűrő, szenvedő tirpák lakosok 
mindennapi életéről, akik között a reformáció öröksége elevenen élt; és ezek teljes hanganyaga 
elérhető a tudósító honlapján: http://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=796&page=  

A két napos rendezvénysorozat ünnepi zenés áhítattal zárult, melyen közreműködtek: a 
gyülekezet énekkara, dr. Kovács László Attila (karnagy), Szitháné Megyer Márta (oboa), Kiss Be-
nedek Máté (furulya), Kiss Zoltán (orgona). 

Garai András 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIÁLLÍTÓTÉR NYÍLT AZ 
ORGONA MÖGÖTTI, 

FELÚJÍTOTT TERÜLETEN 
 

A kiállítótérben a tirpákok mindennapi és 
vallásos életét bemutató, értékes és rend-
kívül érdekes tárgyak láthatók. Aki megte-
kinti őket, szinte időutazáson érezheti 
magát, eltöprenghet őseink életmódján, 
szokásain. És az időutazás végén megérke-
zik gyülekezetünk jelenébe, mely temp-
lomépítő őseink hitében gyökerezik, de 
alapja ugyanaz a Mindenható Isten, akibe 
hitüket tirpák őseink is vetették. 

http://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=796&page
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Mindannyian jól tudjuk, hogy életünkhöz, életben maradá-
sunkhoz anyagi javakra, pénzre van szükségünk. Ez az egy-
házra is érvényes. Számítunk arra, hogy egyháztagjaink nem 
feledkeznek meg befizetni az egyházfenntartói járulékot, 
amely szükséges ahhoz, hogy templomainkban, imaterme-
inkben égjenek a villanyok, szóljon az orgona, működjön a 

fűtés, ki legyen takarítva, hogy a lelkész ki tudjon menni Borbányára, Rozsrétre, Mandára vagy a 
temetőbe, hogy a lelkészeknek és az egyház alkalmazottainak legyen fizetése. Az egyházfenntar-
tói járulék tehát azt a célt szolgálja, hogy az egyház zavartalanul teljesíthesse küldetését. 

Az elmúlt évek statisztikai adatai azt mutatják, hogy a nyíregyházi evangélikusoknak alig 10 
százaléka áldoz az egyház fenntartására. Sokan talán nem is tudják, hogy az egyházzal szemben 
fenntartási kötelezettségük is van, mert lehet, hogy helyettük régebben szüleik, nagyszüleik ada-
koztak.  Sok gyülekezeti tag azért nem járul hozzá a költségek közös viseléséhez, mert a Lelkészi 
Hivatal nyitvatartási idejében nem jár a hivatal közelében. Ezen szeretnénk segíteni a csekk mel-
lékelésével, amin a befizetést bármelyik postán meg lehet tenni. Az egyházfenntartói járulékot 
természetesen továbbra is be lehet fizetni személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki átutalás-
sal a következő bankszámla számokra: 

CIB Bank: 11100702-19861274-36000001 
OTP Bank: 11744003-20001010 
Az egyházfenntartói járulék befizetése természetesen önkéntes alapon történik. Egyházi 

törvényeink a jövedelem 1%-át ajánlják. Ezen kötelezettségen felül a templomba járó egyházta-
gok perselyes adományaikkal is az egyház zavartalan működését, illetve annak jól meghatározott 
céljait támogatják, sőt bárki adója 1%-áról is rendelkezhet az egyház javára. Ezek azonban névte-
lenül történnek, szemben az egyházfenntartói járulékokkal, amelyeket név szerint bevételezünk 
és nyilvántartunk az úgynevezett választói névjegyzékben. 

Isten iránti hálával köszönjük egyháztagjainknak az egyház fenntartására befizetett és a 
perselybe helyezett adományaikat, és reméljük, hogy továbbra is szívügyüknek tekintik támogat-
ni az egyházat, hogy szolgálatát, küldetését zavartalanul teljesíthesse az új évben. 
 

Dr. Kovács L. Attila         Dr. Bálint Zoltán 
igazgató lelkész  felügyelő 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Egyháztag vagyok-e? 
 

MEGHÍVÓ 
Karácsony 1. napján, december 25-én vasárnap 17 órakor ünnepi zenés áhítatra 

szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Nagytemplomban. 
Közreműködik a gyülekezet énekkara, valamint Dr. Kovács László Attila és 

Kiss Zoltán orgonaművészek 
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Jézus minden évben                                               Borulj a földre téli álom 
újra földön jár….                                                           ölelj át minden gyermeket 
tündöklőn, serényen                                                    és mindenütt a nagyvilágon 
itt van köztünk már.                                                     örüljenek az emberek. 
  
Minden egyes házba                                                     Harangok tiszta, csengő hangja 
áldást mondva tér                                                         kísérjen minden éneket 
léptünkre vigyázva                                                        csituljon el szívek haragja 
száz úton kísér.                                                              s várjuk a legszebb ünnepet. 
 
Halkan jön mellettem 
- föl sem ismerem – 
hogy híven vezessen 
bárhová megyek.           

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Álmodik a fenyőfácska odakinn az erdőn,  
ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön 
Csillag röppen a hegyére, gyertya lángja lobban,  
dallal várják és örömmel boldog otthonokban.  
Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe, 
költözzék be szent karácsony ünnepén a béke. 

GYERMEKEKNEK 
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A vasárnap délelőtti gyermek alkalmakon körülbelül 7 éve a következő 6 gyülekezeti tag szol-

gál: Belméné Gebei Gabriella fejlesztőpedagógus, Hajagos-Tóth Katalin programozó matemati-
kus, Urbán Miklósné tanító, Belyus Bea hitoktató és levéltáros, Hódi Eszter hitoktató, és Zajácz 
Zsanett közgazdász. 

Vajon mi tart össze 
hat különböző személyi-
ségű embert, akiknek a 
civil szakmájuk és csalá-
di hátterük is annyira el-
térő? Egyedül, és kizáró-
lag a hatalmas Isten! 
Valamennyien Isten új-
jászületett gyermekei, 
akik megtapasztalták 
saját életükben Isten 
megváltó, és megtartó 
kegyelmét. Mindannyi-
an elhívást kaptak arra, 
hogy ezt a hatalmas 
szeretetet a gyermekek 
között is hirdessék. Is-
ten adta az új életet, és 
Isten adta a közös célt is 
valamennyiük életében! 

A Mindenható Isten állított bennünket az Ő szolgálatába! Igen, ez Isten ügye, aminek munka-
társai lehetünk minden vasárnap 10 órától az istentisztelettel párhuzamosan a gyermek-
bibliaórán, nyáron a gyermekeknek szervezett napközis táborban, a gyermekek szolgálatával 
megrendezett ünnepségeken, az Aranyablak újság oldalain, vagy a családoknak szervezett, ünne-
pekhez kötött készülődéseken. Bár a gyermekeknek szervezett alkalmakon éneklünk, játszunk, fő 
szempont az evangélium hirdetése, a korosztályoknak megfelelően, mert nem szeretnénk szem 
elől téveszteni a célt: Jézus Krisztus evangéliumát hirdetve, élő hitre segíteni a gyermekeket… és 
a felnőtteket is, akár. Ezért is nagy öröm, hogy van közöttünk olyan, aki évekkel ezelőtt a gyer-
mekét hozta el egy csendesnapra, és ő maga adta át az életét az Úr Jézusnak. Illetve van közöt-
tünk olyan is, aki kis gyermekként ezeken a vasárnapi alkalmakon ismerkedett 
meg a bibliai történetekkel, és fiatalon pedig behívta a szívébe Jézust. 

Talán kevesen tudják, hogy van egy logónk is, rajta a nevünkkel: „Élőhal”. 
Benne az ősi keresztyén üdvözlés görög betűivel, melynek jelentése magyarul: 
Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó! Ennek szeretnénk élő tanúi lenni a gyerme-
kek között, és a gyülekezetben egyaránt! 

Istennek hálát adva: a gyermek-bibliakör vezetői 

Krisztus Jézusban egybefoglalva 
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HÍREK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEINKBŐL 
 

 
Kollégiumunkban három éve hagyomány a Luther-hét megrendezése. Idén ez az eseményso-

rozat november 9–16. között zajlott. 
Mindegyik csoportnak projektmunkát kellett készítenie Szokások Luther Márton korában 

címmel.  
Mindenki igyekezett egyedit alkotni: volt, aki a korabeli higiéniáról, az esküvői szokásokról, 

vagy az akkoriban legelterjedtebb gyógyítási módról, az érvágásról írt. A győztesek azok a diákok 
lettek, akik Wartburg várának makettjét is elkészítették. 

Egy totót is kitöltöttünk, ami Luther életével és a reformációval kapcsolatos ismereteinket 
tesztelte. Akadt egy-két fogós kérdés is. 

A rendezvénysorozat utolsó napján Laborczi Géza lelkész, a kollégium igazgatótanácsának el-
nöke tartott ünnepi áhítatot, amelyet egy Lutherről szóló jelenet követett. Az 1521-ben játszódó 
„mini” színdarab György lovag, avagy Az álcázás mesterei címet kapta.  

A rövid színjátékot Borza Tünde tanárnő írta és rendezte, a szereplők pedig diákok voltak: 
Nagy Anita, Pallay Róbert és Pinte Bálint. 

Attól függetlenül, hogy a projektmunkában és a totóban is versenyeztek egymással a csopor-
tok, az egész programsorozatnak nem a rivalizálás volt a lényege, hanem az, hogy jól érezzük 
magunkat, és bővüljön ismeretünk Luther Mártonról és koráról. 

Havasi Panna és Tóth Janka híradása a 
Luther Márton kollégiumból 

 
 
 

IDŐUTAZÁS A KOLLÉGIUMBAN 
 

Az evangélikus általános iskolában az új sportud-
var sokat segít a mindennapi testnevelés órák 
megtartásában. A gumiburkolatú mini focipálya, 
amelyen kosárlabdázni is lehet, pályázati pénz-
ből, egyházi támogatásból, szülői adományokból 
és az iskolai alapítvány felajánlásából valósult 
meg. 
Így jelenleg öt helyen tornázhatnak egy időben a 
tanulók. 
SZÖVEG 

Fennállásának 210. évfordulóját ünnepelte a közelmúltban a Kossuth Lajos gimnázium. 
Ebből az alkalomból ünnepi kiadvány jelent meg, melyet dr. Bánszki István állított össze, aki 
1940-48 között tanulója, 1992-től 1999-ig igazgatója volt az intézménynek.  
A jubileumi könyv az 1806-ban alapított iskola egykori tanárainak és diákjainak sikeres élet-
pályájáról emlékezik meg. 
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Juhász Gyula 
KARÁCSONY FELÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom….” 

 
Szakács Hanga, Szakács Bende, Minya Rebeka, Mohácsi Pálma, Czékmann Zoé Eliza, 
Varga Mihály, Birta Botond, Jacsó Dávid, Dániel-Maleczki Noel, Zomborszki Máté And-
rás, Hibján Léna, Vitál Márk Zalán 
 
Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember  el ne válassza...” 
 
Nagy Balázs és Huczman Tünde, Márföldi István Árpád és Gál Krisztina 
 

Temetések: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 

 File Ferencné  Sztrahe Zsuzsanna (87), Dankó Jánosné Czirják Mária (86),  Nádasi And-
rásné Kovács Julianna (78), Skolnyik András (79), Siska Zoltán (75), Tóth Józsefné Bartha 
Ilona (83), dr. Bartha Katalin (77), Lippa Andrásné Nanszák Jolán (90), Bukovinszki And-
rás (73), Csányi Jánosné Bakai Zsuzsanna (83), Csordás Zsolt (35), Farkas Tiborné 

Andrejkovics Irén (72), Szabó László György (76), Bánfi Árpád (47), Gáspár Miklós (68), Czinkószki 
Pál (64) Bogár Jánosné Sajben Erzsébet (77), Dráviczki Sándor (87), Drenyószki Pál (91), Boncsér 
Sándor Gyula (69), Hegedüs Mihály (85), Palicz Jánosné Rónaszéki Aranka (78), Szolár József (38), 
Sallai Andrásné Garai Julianna (87). 

Közreadta:Horváth Csabáné 
 

Szép Tündérország támad föl szívemben  
Ilyenkor decemberben.  
A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  
Ilyenkor decemberben. 
 

 
 

…Bizalmas szívvel járom a világot,  
S amit az élet vágott,  
Behegesztem a sebet a szívemben,  
És hiszek újra égi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben. 
 
 …És valahol csak kétkedő beszédet  
Hallok, szomorún nézek,  
A kis Jézuska itt van a közelben,  
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  
S ne csak így decemberben. 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
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A vasárnaponként reggel 8 órakor kezdődő istentiszteletet újév után virágvasárnapig nem a 
Nagytemplomban, hanem a gyülekezeti teremben a Luther tér 14. sz. alatt tartjuk. 
Ünnepi alkalmak a Nagytemplomban: 
December 25. karácsony 1. napján: 

1700 óra karácsonyi zenés áhítat a gyülekezet énekkarának szolgálatával 
December 26. karácsony 2. napján: 800 és 1000 órától tartunk istentiszteletet úrvacsoraosztással. 
December 31. ÓÉV este 1700 és éjjel 2345 órakor ÚJÉV – váró istentiszteletre hívjuk a gyülekeze-

tet. 

2017. januári előzetes 
 
2017. január 1. ÚJÉV napján: 800 és 1000 órától tartunk istentiszteletet úrvacsoraosztással. 
Január 2-6. (hétfőtől- péntekig) évkezdő evangelizációs sorozat a gyülekezeti teremben, minden 

este 1700 órától. 
Január 8-15. (vasárnaptól-vasárnapig) aliansz imahét. Kezdő alkalom: január 8-a 1700 óra a Bes-

senyei téri MET Kápolna. A hétközi alkalmak 1800 órakor kezdődnek. 
Január 15-22. (vasárnaptól – vasárnapig) Ökumenikus imahét. Kezdő alkalom jan. 15-én, vasár-

nap este 1800 óra a Nagytemplomban. 
 
 

Hetenként ismétlődő állandó gyülekezeti alkalmak 
(téli időszámítás szerint) 

Nap Nagytemplomban Gyülekezeti teremben 

Vasárnap 

800 istentisztelet úrvacsorával 
1000 istentisztelet a hónap első 

és harmadik vasárnapján 
úrvacsorával 

1000 gyermek bibliakör (gyülekezés a temp-
lomban!)      
1700 áhítat  
1730 énekkari próba 

   
1700 bibliaóra 
1800 fiatal felnőttek bibliaórája 

Kedd 
 1000 baba-mama kör („csicsergő”) 

1700 közösségi óra 

Szerda 
 800 áhítat 

1700 istentisztelet 

Csütörtök  800 áhítat és imaközösség 

Péntek  1630 ifjúsági óra (nyíregyházi ifjúság) 

 
Gyülekezeti alkalmainkra szóló meghívókat emailben is szívesen küldünSk azoknak, akiknek 
elérhetősége rendelkezésre áll. Ezért kérjük a testvéreket, hogy amennyiben rendelkeznek 
emaillel, adják meg címüket a Lelkészi Hivatalban, vagy küldjék el a balint.nairobi@yahoo.com 
címre. 

Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 
 

mailto:balint.nairobi@yahoo.com
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Lelkészeink elérhetősége: 
Dr. Kovács László Attila, 1.körzet; Tel: 06 20 824 3915, Email: kovacs.lattila@lutheran.hu 
Adámi László, 3.körzet; Tel: 06 208246833, Email: adami.laszlo@gmail.gmail.com 
Sztankó Gyöngyi, 4.körzet; Tel: 06 20 824 5429, Email: sztankogyongyi@gmail.com 
Zsarnai Krisztián, 5. Körzet; Tel: 06 20 824 9308, Email: evkrisz@gmail.com 
Amennyiben valakinek hozzátartozója, ismerőse vagy barátja kórházba kerül, kórházlelkészünk, 
Melich Mihály bármikor elérhető a 06/20 824-2306 telefonszámon, vagy a misi.melich@ 
gmail.com email címen. 

 
Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik a 2016. év folyamán adományukkal támo-
gatták egyházközségünket, ill. adójuk 1-1 %-át felajánlották egyházunknak és alapítványaink-
nak. 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 

A másik 1 % a következő alapítványainkra adható: 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, 

mely templomunk felújítását szolgálja. 

Adószám: 18801703 -1 -15 
 

„Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány 

Adószám: 18151053-1-15 
 

 
Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat!  

A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentősen  
megterheli az egyházközség költségvetését, ezért 

 a kiadvány megjelenésének támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi 
Hivatal címe: Luther tér 14.  
Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

Gyülekezetünk bankszámla száma: 
 CIB 11100702-19861274-36000001 
Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 

honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2017. február 
Lapzárta: 2017. február 10. 

 
Szerkesztőbizottság: 

Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné 
Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 
Készült: A Grafit Nyomdában 1500 pld.-ban. 

mailto:kovacs.lattila@lutheran.hu
mailto:adami.laszlo@gmail.gmail.com
mailto:sztankogyongyi@gmail.com
mailto:misi.melich@%20gmail.com
mailto:misi.melich@%20gmail.com
http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

